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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Ik wens u veel leesplezier,  mede namens het gehele team, 

Janneke Dronkers

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool Caleidoscoop
Walt Disneyplantsoen 72
1325SX Almere

 0365353419
 http://www.caleidoscoop.asg.nl
 directie@caleidoscoop.asg.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Janneke Dronkers directie@caleidoscoop.asg.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

196

2019-2020

Het schooljaar 2020-2021 starten wij met 210 leerlingen. In de loop van het schooljaar groeien wij naar 
ongeveer 240 leerlingen. Het aantal jonge gezinnen neemt toe in de wijk. De peuterspeelzaal heeft na 
een uitbreiding van dagdelen nu een volledige bezetting. 

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Almere
Aantal scholen: 41
Aantal leerlingen: 14.729
 http://www.almeersescholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Brede basisschool

Ouderbetrokkenheid Sportief en gezond

Kanjerschool Talentontwikkeling

Missie en visie

Caleidoscoop is een brede en sportieve school waar kinderen optimaal presteren, doordat het 
onderwijs goed is afgestemd op de leerbehoefte van de kinderen. Wij staan voor bewegend leren en 
een rijk aanbod met betekenisvolle lessen. Wij vinden het belangrijk dat we op een goede manier met 
ouders samenwerken bij de ontwikkeling van hun kind(eren): samen willen we het beste bereiken voor 
ieder kind! 

Onze visie is dat kinderen pas tot leren komen wanneer ze lekker in hun vel zitten. Zowel mentaal als 
fysiek. Iedere groep krijgt twee keer per week gym van een vakleerkracht en wij eten en drinken 
gezond. Kinderen moeten zich prettig voelen op school en goed met elkaar (leren) omgaan. Wij 
gebruiken daarvoor de Kanjertraining waarin alle leerkrachten zijn geschoold. Wij werken open en 
transparant. Ons kerndoel blijft natuurlijk het aanbod van goed onderwijs, daar staan we voor!

Prioriteiten

-Wij willen het eigenaarschap van leerlingen vergroten. Als team worden wij daarin nog 2 jaar begeleid 
door een externe deskundige van Hogeschool Windesheim.

-Wij willen het leesonderwijs verder verbeteren, wij hebben met een externe deskundige een plan 
opgesteld. Komend schooljaar starten wij met een nieuwe methode: Estafette.

-Wij hebben de tweede plek behaald bij de sportiefste school 2019. Ons sportieve profiel is geborgd en 
dit onderhouden wij. 

-Caleidoscoop doet mee aan een 3-jarig onderzoek van de Universiteit Amsterdam: "Werkplaats gelijke 
onderwijskansen > leerkrachtverwachting". Door middel van didactisch coachen en feedback hopen wij 
als leerkracht de kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Het onderzoek loopt t/m 2023.

-Caleidoscoop heeft in 2017 een "ruim voldoende" van de onderwijsinspectie gekregen.

-Wij zijn gestart met een "doorstroomgroep" voor 3.5-5 jarigen met als doel versterking van de brede 
ontwikkeling. Op deze manier willen wij de samenwerking met de inpandige voorschool intensiveren en 
kinderen een sterke basis meegeven.

Identiteit
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Caleidoscoop is een brede en sportieve basisschool. Onze visie is dat kinderen pas tot leren kunnen 
komen wanneer ze lekker in vel zitten, zowel fysiek als mentaal. Naast een kwalitatief sterke 
onderwijsbasis, aangeboden door deskundige leerkrachten en gedegen lesmethodes, leert het 
sportieve karakter kinderen om door te zetten, niet op te geven, samen te werken, om te gaan met 
winst en verlies en elkaar te helpen. Iedere groep krijgt twee keer per week gym van een vakleerkracht 
en wij eten en drinken gezond. 

Als Kanjerschool geven wij de kinderen inzicht in het omgaan met gedrag door middel van de 
Kanjertraining. De school is open en transparant, dat is zichtbaar in het gebouw en in het omgaan met 
elkaar. Er zijn korte communicatielijnen. Samen met ouders en samenwerkingspartners willen wij 
kinderen een goede en fijne basisschoolperiode bieden.

Als brede school werken wij samen met partners zoals kinderopvangorganisatie Smallsteps, de 
bibliotheek, logopedie, ergotherapie en Passend Onderwijs Almere. Alle 
samenwerkingsverbanden hebben een optimale ontwikkeling van de kinderen als doel. Naast de 
samenwerking in ons schoolgebouw, werken werken we veel samen met bijvoorbeeld de gemeente, 
het Jeugdsport & Cultuurfonds, Stad en Natuur, Collage, IMC-basis en de Floriade.
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Wij gaan uit van het werken in leerstofjaarklassen waarbij de leerlingen bij elkaar zitten op basis van 
hun leeftijd. Groep 1/2 zijn combinatiegroepen. Groep 3 t/m 8 zijn homogene groepen. Onze 
gemiddelde groepsgrootte is 27 leerlingen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Onze school heeft een fulltime onderwijsassistent die kan vervangen bij afwezigheid.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De kleuters zijn 5,5 uur per dag op school en krijgen 5 uur effectief les.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 3 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
5 uur 4 uur 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 1 uur 3 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
30 min 30 min 15 min 15 min 15 min 15 min

Engelse taal
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

studievaardigeheden
1 uur 1 uur 1 uur 

begrijpend lezen
45 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

begrijpend luisteren
1 uur 

schrijven
2 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

spelling
2 uur 2 u 30 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min 3 u 45 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten zoals, sport, bijles, crea, Engelse les etc. 
• Logopedist 4 dagdelen per week in school 
• Ergotherapeut 1 dag per week op school
• 40 Chromebooks in een verrijdbare kar, deze worden schoolbreed ingezet.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuterspeelzaal Campus - Caleidoscoop en Mini-
Samenspel. We gebruiken daarbij Piramide, Inzichtelijk, Opstap, Opstapje en VVE thuis.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

8



We hebben gezamenlijke studiemomenten met leerkrachten kleuterbouw en pedagogisch 
medewerkers van de peuterspeelzaal. Er is een gezamenlijk plan om de doorgaande lijn tussen 
peuterspeelzaal en kleutergroep te optimaliseren. Vanaf februari 2020 is er een nieuwe 
doorstroomgroep gestart voor kinderen van 3,5-5 jaar. Het doel is versterking van de gehele 
ontwikkeling.

Doordat de peuters in hetzelfde gebouw zitten, zijn ze al gewend om in de school zijn. Dat 
vergemakkelijkt de stap naar de kleutergroep. Als de overgang lastig is voor peuters kunnen zij nog 
terugvallen op de veiligheid van de peutergroep. De peuters doen mee met verschillende activiteiten in 
de school: Het Sinterklaasfeest, een paasontbijt, een feestdag enz.

De peuterspeelzaal gebruikt de VVE-methode Piramide en het registratiesysteem van Inzichtelijk. In de 
kleutergroepen worden Onderbouwd en thema's van Kleuteruniversiteit gebruikt. Er een goede 
aansluiting tussen de peuterspeelzaal en de onderbouw door het afstemmen op de thema's die 
gebruikt worden en de doelen waaraan gewerkt wordt.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Als school bekijken we of wij een leerling met specifieke onderwijsbehoefte datgene kunnen bieden 
wat deze leerling nodig heeft. Dat zullen we altijd in samenspraak met de ouders doen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 11

Onderwijsassistent 12

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 2

Ergotherapeut 2

Logopedist 4

Bureau Intraverte 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken de methode 'Kanjertraining'. Dit is niet in de eerste plaats een anti-pestmethode, maar 
meer een methode over 'omgaan met elkaar'. Het wordt preventief gebruikt om pesten tegen te gaan, 
maar wordt ook gebruikt als er sprake is van pestgedrag.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas.

Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de Kanjertraining heeft ontwikkeld is het digitale 
Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een 
leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De 
leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om 
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de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. De Onderwijsinspectie gebruikt 
vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst voor het beoordelen van de sociale competenties van 
leerlingen (indicator 1.5). Indien een machtiging wordt ingediend kan de Sociale Veiligheidslijst van de 
Kanjertraining gebruikt worden om te voldoen aan de wet Sociale Veiligheid.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Siegersma & Jansen-Weening. U kunt de anti-
pestcoördinator bereiken via p.siegersma@caleidoscoop.asg.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Bonny O'Brien. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via b.obrien@caleidoscoop.asg.nl.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Ouders zijn actief in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderwerkgroep. De MR denkt en praat 
mee over het beleid van de school, de ouderwerkgroep organiseert feesten en is actief bij 
sportevenementen, feestdagen en nog veel meer.Ouders helpen mee in de klassen bij speciale 
activiteiten, maar ook bij het lezen of het oefenen van de tafels. Er is een groep ouders actief bij het 
maken van 'verteltassen'. Kortom: op alle fronten zijn ouders bij ons actief en daarmee van grote 
waarde voor de school.

Klachtenregeling

-De klachtenregeling staat beschreven in de schoolgids.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

-Iedere week ontvangen ouders via Schoudercom een nieuwsbrief van school

-De directeur ontvangt de leerlingen en ouders iedere dag in de hal. Ouders en leerlingen kunnen altijd 
bij haar terecht met vragen , opmerkingen en mededelingen.

-De leerkracht staat iedere ochtend bij de groep om ouders en leerlingen te verwelkomen.

Wij zien ouders als de belangrijkste partners. Samen kunnen we meer bereiken voor een kind dan als 
school alleen.We houden de ouders op de hoogte van wat we doen in de klassen en wat de kinderen in 
een bepaalde periode leren. Via het digitale portal Schoudercom kunnen we snel met de ouders 
communiceren. 

Onze school heeft het Label Innovatie School Ouders Partnerschap

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• creacommissie

• Pasen

• sportactiviteiten

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

€ 34,00 voor de schoolreis voor groep 1 t/m 7 en € 74,00 voor het schoolkamp in groep 8.

Zonder uw vrijwillige bijdrage van 25 euro per schooljaar kunnen wij niet alle activiteiten uitvoeren die 
wij graag willen aanbieden aan uw kind. 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

13



4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Ouders kunnen een ziekmelding inspreken op de voicemail voor 8.15 uur op een schooldag.

Wanneer ouders toch naar school komen om een broer of zus te brengen, kunnen zij het ook mondeling 
aan de leerkracht doorgeven.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Kortdurend verlof (orthodontist, tandarts etc.) kan aangevraagd worden via een kort-verlof formulier.

Verlof kan aangevraagd worden via een verlofformulier.

Beide formulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur waar ze ook weer ingeleverd kunnen worden.

De regels voor het aanvragen en toekennen van verlof staan op onze website.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Caleidoscoop is onderdeel van de Almeerse Scholengroep. Vanuit het bestuur is er een 
schoolverzekering afgesloten. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij gebruiken methodegebonden toetsen en de landelijk genormeerde toetsen van Cito. De 
Citotoetsen worden twee keer per jaar afgenomen in groep 3 t/m 8. De tussenresultaten worden door 
de leerkrachten, de intern begeleider en directie geanalyseerd. De gegevens uit die analyses worden 
gebruikt om, daar waar nodig, aanpassingen te doen aan het onderwijs. Er kan bijvoorbeeld een keuze 
gemaakt worden om een bepaalde periode meer onderwijstijd aan een bepaald vakgebied te besteden. 
Wij werken met streefdoelen, die we na iedere toetsperiode bijstellen. Voor technisch lezen gebruiken 
wij in de groepen 3 en 4 de toets DMT en AVI. 

5.2 Eindtoets

In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege het Coronavirus, geen Cito-eindtoets afgenomen.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 17,6%

vmbo-k 17,6%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,9%

vmbo-(g)t 14,7%

vmbo-(g)t / havo 5,9%

havo 11,8%

havo / vwo 11,8%

vwo 14,7%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Kanjergedrag

Fair playSamenwerken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen moeten aangesproken worden op hun talenten. Belangrijk is wat een kind wel kan in plaats 
van alleen te kijken naar wat een kind niet kan. Dat bevordert het zelfvertrouwen en heeft een positief 
effect op de ontwikkeling. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen op een goede manier met elkaar om 
gaan. Dat moeten ze leren en daar moeten wij ze bij helpen.  Respect hebben voor elkaar is een groot 
goed, maar wat is respect en hoe uit zich dat? We besteden aandacht aan de wereld om ons heen: we 
hebben aandacht voor elkaar en helpen elkaar waar nodig. Dit is de basis van goed burgerschap. 

Wij gebruiken op school de Kanjertraining als methode om goed te leren omgaan met jezelf en de 
ander. Alle leerkrachten zijn geschoolde Kanjertrainers. Kanjertraining is niet alleen het leren uit een 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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boekje: het is een basishouding. Kanjertraining is gebaseerd op vijf regels: 'We vertrouwen elkaar', 'We 
helpen elkaar', 'Niemand speelt de baas', 'Niemand lacht uit', 'Niemand doet zielig'. Deze regels gaan 
over gedrag in allerlei situaties: bij het buiten spelen, bij de gymles, maar ook bij een werkles in de klas.

5.5 Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg is verdeeld over meerdere facetten:

Groep: twee keer per jaar maken leerkrachten een streefdoelen en beleidsplan. Zij beschrijven of de 
gestelde doelen zijn behaald, welke interventies succesvol waren en stellen nieuwe doelen op voor de 
komende periode. Ook beschrijven zij op welke manier zij denken de gestelde doelen te behalen. 
Tijdens het bouwoverleg bespreken leerkrachten met elkaar waar ze tegenaan lopen en leren van en 
met elkaar.  

School: De directeur volgt een jaarlijkse gesprekscyclus met alle medewerkers die bestaat uit 
observaties, een startgesprek, een voortgangs- en een beoordelingsgesprek. Zij biedt in overleg 
scholing of trainingen aan. 

De intern begeleider en de directeur bewaken de opbrengsten en analyseren wat er gebeurt in school. 
In de teamvergaderingen bespreken wij gezamenlijk hoe wij de gewenste situatie kunnen bereiken.

 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps-Laterna, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Smallsteps-Laterna is een partner in onze brede school. Het is een kinderopvangorganisatie waar 
ouders hun kind kunnen inschrijven en waar kosten voor de opvang aan verbonden zijn. Zij bieden ook 
de opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 1 t/m 8 di, woe, do, vrij

Alle leerlingen krijgen twee keer per week van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Een keer per week is er sportklas voor getalenteerde sporters. Er is een naschools sport- 
activiteitenaanbod.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps-Laterna, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In overleg met Smallsteps kunt u opvang regelen 
voor vakanties en vrije schooldagen.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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